
ENVIROSTAR GREEN®

ALL PURPOSE PEROXIDE CLEANER

OMADUSED
• Mitmeotstarbeline puhastusvahend erinevate pindade   
 puhastamiseks
• Ei jäta triipe
• Kõrvaldab ebameeldiva lõhna

SOOVITATAVAD PINNAD
Kõik pestavad pinnad; seinad, põrandad, krohvitud pinnad, pesuruumid, 
du iruumid, vaibad jne.

TOOTELEHT

Kirjeldus: peroksiidil  põhinev puhastusvahend  

Välimus: selge, värvitu vedelik

Lõhn: lõhnaaineid ei ole lisatud

Viskoossus (Brookfield): <10 sentipuaasi  20°C juures

pH: 8,0 ± 0,5 ASTM E70-97

Tihedus: 1,03 kg/l 20°C juures

Külmumine/sulamine:  läbib 3 tsüklit, ASTM D3209-93 (1998)

Säilitusaeg: 2 aastat, ASTM D1791-93 (1998)

ETTEVAATUSABINÕUD

Hoidke lastele kättesaamatus kohas. Keerake mahuti kork kinni, 
kui vahendit ei kasutata. Vältige külmumist. Kui toode on külmunud, 
laske sel pikkamööda saavutada toatemperatuur ja seejärel segage 
põhjalikult, enne kui kasutama hakkate. 

TELLIMISTEAVE

Toode nr 335MP: 4 x 4 l kastis

KASUTUSJUHEND:
Lahjenda puhastusvahend järgmiselt:

Eriti määrdunud pinnad:
1:10   500 ml / 5 l külmale veele

Vähem määrdunud pinnad:
1:20   250 ml / 5 l külmale veele

Kergelt määrdunud pinnad:
1:64   78 ml / 5 l külmale veele

Pesuruumid:
Võib kasutada kivi, krohvi, mööbli , vanni ja/või duśśi seintel. Lase ainel 
toimida 5 minutit ja seejärel loputa. Raske mustuse korral kasuta harja.

Tualetid:
Lase ainel potis toimida 5 minutit ja seejärel loputa veega.

Põrandad:
Kasuta põrandahooldusmasinat või hõõrumisplaati raske mustuse, 
hallituse, plekkide eemaldamiseks.

Vaibad:
Kanna väike kogus ainet määrdunud kohale. Hõõru harjaga ja lase 
toimida 5 minutit. Kuivata paberiga, loputa ja lase kuivada. Vajadusel 
korda toimingut seni kuni plekk ( mustus) on eemaldatud.

Märkus:
Enne kasutamist testi aine sobivust  materjaliga ( vaip ja/või teised 
pinnad) puhastatava pinna väikesel alal. Tühi kanister ei ole 
korduvkasutuseks. Loputa põhjalikult veega. Viska kanister selleks 
ettenähtud kohta. 

 TOOTELEHT

KOOSTISEST
• Ei sisalda fosfaate
• Ei sisalda 2-butoksütanooli ( butüüli)
• Ei sisalda VOC-sid
• Ei sisalda alküü- fenool-etoksülaat pindaktiivseid aineid
• Ei sisalda  keskkonnale mürgiseid säilitusaineid
• Ei ole lisatud lõhnaaineid

©2009 AMANO PIONEER ECLIPSE® CORP. • 1 ECLIPSE ROAD • PO BOX 909 • SPARTA, NC 28675  USA 
1-800-367-3550 • 1-336-372-8080 • FAX: 1-336-372-2895 • www.pioneer-eclipse.com

Recognized for Safer Chemistry
www.epa.gov/dfe


